
�ীন কােয়ম : একিট েকৗশলগত পযর্ােলাচনা 1 



�ীন কােয়ম 

একিট েকৗশলগত পযর্ােলাচনা 
৩য় পবর্ 

------------  ------------ 

আবু আনওয়ার আল িহি� (হািফজাহু�াহ) 

পিরেবশনায় 

আল িহকমাহ িমিডয়া 



�ীন কােয়ম : একিট েকৗশলগত পযর্ােলাচনা 3 

  
 

 ِبْسِم اهللِّ الرَّْمحـَِن الرَِّحيمِ 

 “মুসিলমরা যখন পারসয্ সা�ােজয্র িবরুে� িজহাদরত িছল, উমার রাি�য়া�াহু আনহু হরমুযােনর 

কােছ পরামশর্ েচেয়িছেলন, কারণ হরমুযান িছল পারেসয্র বয্াপাের একজন িবেশষজ্ঞ। 

পারসয্বাসীেদর আ�মণ করার সেবর্া�ম েকৗশল িক হেব- উমার রাি�য়া�াহু আনহু তা হরমুযােনর 

কােছ জানেত চাইেলন। হরমুযান জবােব বলেলাঃ ‘আজেক পারসয্ সা�ােজয্র তুলনা হল, দুিট 

ডানা, শরীর এবং একিট মাথার সম�েয় গিঠত একিট পািখর নয্ায়।’ উমার রাি�য়া�াহু আনহু �� 

করেলন, ‘মাথা েকানটা?’ হরমুযান বলেলাঃ ‘নাহওয়া�’। েয দুিট শি� পারসয্ সা�ােজয্র দুই ডানা 

�রূপ হরমুযান েসগুেলা স�েকর্ও উমার রাি�য়া�াহু আনহুেক জানােলন। তারপর হরমুযান 

বলেলাঃ ‘েহ আমীরুল মু’িমনীন, পারসয্ সা�াজয্েক িকভােব পরািজত করেত হেব, এই �ে�র 

জবাব হল, ডানা দুেটােক আেগ েকেট েফলুন, তারপর মাথাটােক সরােনা সহজ হেয় যােব।’ উমার 

রাি�য়া�হু আনহু সােথ সােথ বলেলনঃ ‘েহ আ�াহর শ�! তুিম িমথয্া বলেছা। িন�য় আেগ মাথা 

েকেট েফলেত হেব, তাহেল ডানা দুেটােক সরােনা সহজ হেব।’ 

এ বয্াপাের আিম িনেজ একিট উদাহরণ ৈতির কেরিছ। স�বত এর আেগও আিম এ িবষেয় কথা 

বেলিছ। বতর্মােন আমােদর শ�েদর তুলনা হল একিট িবষা� গােছর নয্ায়। ধরা যাক, এই 

গােছর কাে�র পুরু� হল ৫০ েসিম.। গাছিটর িবিভ� ৈদেঘর্য্র ও পুরুে�র অেনক ডাল-পালা, 

শাখা-�শাখা আেছ। গাছিটর কা� হল অয্ােমিরকা। আর নয্ােটার সদসয্ অনয্ানয্ েদশগুেলা, আরব 

শাসকেগা�ী, ইতয্ািদ হল গাছিটর িবিভ� শাখা-�শাখা �রূপ। আর আমােদর (মুজািহিদন) তুলনা 

হল, েস বয্ি�র মেতা েয এই গাছ েকেট েফলেত চায়। িক� আমােদর ক্ষমতা, সামথর্য্ এবং 

উপকরণ সীিমত। তাই আমরা �ত এ কাজিট (গাছ েকেট েফলা) করেত সক্ষম নই। আমেদর 

একমা� উপায় হল, �মাগত �েচ�ার মাধয্েম ধীের ধীের একিট করােতর মাধয্েম এই গােছর 

কা�িটেক েকেট েফলা। আমােদর লক্ষয্ হল, এই গােছর কা� েকেট েফলা এবং গাছিট ভূপািতত 

হবার আেগ না থামা। 

ধরুন, আমরা গােছর কাে�র ৩০ েসিমর মেতা েকেট েফেলিছ। এখন, আমরা একটা স্ুেযাগ 

েপলাম গােছর েকান একিট ডাল, েযমন ি�েটন; স�ূণর্ ভােব েকেট েফলার। এেক্ষে� আমােদর 

উিচৎ হেব এই স্ুেযাগ উেপক্ষা কের, কা� স�ূণর্ভােব কাটার কােজ মেনািনেবশ করা। 

যিদ আমরা এই ডাল, িকংবা েসই ডাল কাটা িনেয় বয্� হেয় পির, তাহেল আমরা কখেনাই 

আমােদর মূল কাজ (কা� েকেট কুফেরর গাছেক ভূপািতত করা) স�� করেত পারেবা না। 
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এভােব আমােদর কােজর গিতও বাধা�া� হেব এবং আেরা গুরুতর বয্াপার হল, আমােদর �েচ�া 

বয্থর্তায় পযর্বিসত হেব। 

গাছ ভূপািতত না হওয়া পযর্� আমরা কা� কাটার কাজ চািলেয় যােবা। ইন শা আ�াহ্, গাছ 

ভূপািতত হবার পর, শাখাগুেলা আপনাআপিনই মারা যােব।  

আপনারা েদেখেছন আফগািন�ােন রািশয়ার িক অব�া হেয়েছ। যখন মুজািহিদন কিমউিনজেমর 

কা�, রািশয়ােক কাটার িদেক মেনািনেবশ করেলন, কিমউিনজেমর গাছ ভুপািতত হেয় েগেলা। 

আর তারপর দিক্ষণ ইেয়েমন েথেক পি�ম ইউেরাপ পযর্� সকল ডাল-পালা [িবিভ� সমাজতাি�ক 

শাসকেগা�ী ও রা�] মের েগল। অথচ এই ডালপালাগুেলা কাটার বয্াপাের মুজািহিদেনর েতমন 

েকান ভূিমকা িছল না। 

সুতরাং আমােদর অবশয্ই সকল তীর, সকল লয্া�মাইন, সকল অ� আয্েমিরকার �িত তাক 

করেত হেব। শুধুমা� আয্েমিরকার �িত, আর কােরা �িত না, েহাক েসটা নয্ােটা বা অনয্ েকান 

েদশ।” 

- আল ইমাম আল মুজাি�দ শায়খ উসামা িবন লােদন রািহমাহু�াহ অয্ােবাটাবাদ ডকুেম�স েথেক 

গৃহীত গত পেবর্ উসামার মানহােজর বয্াপাের েয পযর্ােলাচনা এেসেছ তার সারসংেক্ষপ ফুেট 

উেঠেছ শায়েখর িনেজর এই কথায়। আিম আমার ভাইেদর িবেশষভােব অনুেরাধ করেবা, 

অয্ােবাটাবাদ ডকুেম�স গুেলা গভীর মেনােযােগর সােথ পড়ার জনয্। ভােলা হয় যিদ েকান ভাই, 

িনবর্ািচত িকছু অংশ অনুবােদর কােজ হাত েদন। যিদ ভাইরা চান এবং সময় হয় তাহেল- আিম 

এই ে�েড অয্ােবাটাবাদ ডকুেম�েসর িকছু িনবর্ািচত অংশ িনেয় আেলাচনা এবং িবে�ষণ করেত 

পাির িবইযিন�াহ। মানহাজ, মাসলাক, মাসআলাগত পাথর্কয্, আ�ীদাগত পাথর্কয্, �য্ােটিজ এরকম 

েবশ িকছু িবষয় িনেয় আমােদর েদেশর ভাইেদর মেধয্ িব�াি� এবং �াি�কতা েদখা যায়। এটা 

সালাফী এবং হানািফ-েদওবি�, দুই পেক্ষর ভাইেদর মেধয্ই েদখা যায়। আলহামদুিল�াহ, 

সি�য়ভােব মানহােজর কােজর সােথ যারা জিড়ত, িবেশষ কের তরুণ ভাইেদর মেধয্- এ 

বয্াপারটা কম। িক� যারা িনেজেদর মানহােজর সমথর্ক দািব কেরন, িক� সি�য় ভােব 

কােজর সােথ জিড়ত নন, তােদর মেধয্ বয্াপক ভােব এই �াি�গুেলা িবদয্মান। ইন শা আ�াহ্, 

আমােদর ভাইেদর জনয্ অয্ােবাটাবাদ ডকুেম�স গুেলার অধয্য়ন এেক্ষে� অতয্� ফায়দামান হেত 

পাের। উে�খয্ েয শায়খ নািসর িবন আিল আল-আনিস রািহমাহু�াহ এবং শায়খ আইমান 

হািফযাহু�াহ দুজেনই অয্ােবাটাবাদ ডকুেম�সগুেলা েয সতয্ এবং েজনুইন এ �ীকৃিত িদেয়েছন। 

এবং মুজািহিদন এবং মানহােজর সােথ জিড়ত ভাইেদর এই ডকুেম�সগুেলা অধয্ায়ন এবং 



�ীন কােয়ম : একিট েকৗশলগত পযর্ােলাচনা 5 

  
 

এগুেলা েথেক িশক্ষা�হেণর কথা বেলেছন। সােথ তারা এও বেলেছন- যিদও এ ডকুেম�গুেলা 

সিঠক, তেব অয্ােমিরকা এগুেলা আংিশকভােব �কাশ কেরেছ এবং সবগুেলা �কাশ কেরিন। 

ৈবি�ক িজহােদর দুিট অক্ষ আেছ। একিট হল আ�জর্ািতক পযর্ােয় িজহাদ, যা হল বিহঃশ�র 

েমাকােবলায়। আেরকিট হল আ�িলক পযর্ােয় িজহাদ, যা হল আভয্�রীণ শ�র িবরুে�। গত দুই 

পেবর্, আমরা মূলত �থম অংশিট িনেয় আেলাচনা কেরিছ। আজেক আমরা আেলাচনা করেবা, 

আভয্�রীন শ�র েমাকােবলায় উসামা তথা তানজীম আল-�াইদাতুল িজহােদর মানহাজ িক – তা 

িনেয়। এ আেলাচনার জনয্, গত দশেক আল-�াইদার আ�িলক শাখাগুেলার সাফলয্ ও বয্থর্তার 

একিট পযর্ােলাচনা করার েচ�া চালােবা। আশা করা যায়, এই আেলাচনা েথেক বাংলােদশ তথা 

উপমহােদেশ িজহািদ কাযর্�েমর েক্ষে�, েকান ভুলগুেলা এিড়েয় যাওয়া উিচৎ, এবং েকান 

েকৗশলগুেলা অনুসরণ করা উিচৎ, েস িবষেয় আমরা িকছুটা ধারণা পােবা। এখােন আমরা, িবেশষ 

কের িতনিট আ�িলক িজহােদর অ�ন – ইরাক, ইেয়েমন এবং শাম িনেয় আেলাচনা করেবা। 

আমরা AQI [Al Qaidah in Iraq], AQAP [Al Qaeda in the Arabian Peninsula], Jabhat al 

Nusra [Tandhim al-Qaidah fi BIlad ash-Sham] এবং ISIS/IS [জামাতুল বাগদাদী] এই 

দলগুেলার কাযর্�ম ও েকৗশেলর িদেক নজর েদেবা। আমরা এখােন AQIM [Al Qaidah in the 

Islamic Maghrib] িনেয় আেলাচনায় যােবা না, কারণ AQAP এবং AQIM এর গৃহীত েকৗশল 

এবং পিরি�িতর মেধয্ সাদৃশয্ িবদয্মান, েযকারেণ AQAP িনেয় আেলাচনা করাটাই যেথ� হেব।  

েকন আমরা এই দলগুেলা, তােদর কাযর্�ম, এবং সাফলয্-বয্াথর্তা িনেয় আেলাচনা করিছ? 

আমােদর এই আেলাচনার উে�শয্ হল অতীত েথেক িশক্ষা �হণ করা। েয ভুল ইিতমেধয্ আমােদর 

সামেন �কািশত হেয় েগেছ তার পুনরাবৃি� না করা। কারণ মু’িমন এক গতর্ েথেক দুবার দংিশত 

হয় না। যুে� েলাকবল, অে�র সংখয্া ও শি�, আিথর্ক শি�র চাইেতও েবিশ গুরু�পূণর্ িবষয় 

হেলা েকৗশল। এবং বারবার একই ভুেলর পুনরাবৃি�র সুেযাগ যু� আপনােক েদেব না। যু� এক 

িনমর্ম ও কেঠার িশক্ষক। িক� যারা িশক্ষা �হণ কের তােদর জনয্ এই িশক্ষা ফল�সু। একই 

সােথ এটাও পির�ার করা দরকার েয েকান মুজািহিদন জামা’আ এবং মুজািহিদন উমারাহ এর 

সমােলাচনা করা আমােদর উে�শয্ না। আমােদর উে�শয্ একমা� িশক্ষা �হণ। 

 

AQI:  

AQI হল আল-�ািয়দার �থম আ�িলক শাখা, যা গিঠত হয় ২০০৩ সােল। এর আমীর িছেলন 

শায়খ আবু মুসাব আল যার�াউয়ী রািহমাহু�াহ। শায়খ যার�াউয়ী তাওহীদ ওয়াল িজহাদ নােমর 

একিট তানজীেমর আমীর িছেলন, েয তানজীেমর �িত�াতা আমীর িছেলন আল মুওয়ািহদ, শায়খ 
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আবু মুহা�াদ আিসম আল মা�িদিস হািফযাহু�াহ। পরবতর্ীেত শায়খ মা�িদিস, ‘ইলেমর েক্ষে� 

গভীরতর মেনািনেবেশর জনয্ আমীর পদ শায়খ যার�াউয়ীর অিন�াসে�ও তার উপর অপর্ণ 

কেরন। ইরাক যুে�র �থম বছর তাওহীদ ওয়াল িজহাদ �ত� ভােব কাজ করেলও, ২০০৪ এর 

অে�াবের শায়খ যার�াউয়ী আনু�ািনক ভােব শায়খ উসামা তথা আল-�াইদার কােছ বাই’য়াহব� 

হন। তেব আল-�াইদা েনটওয়ােকর্র সােথ যু�, িক� আনু�ািনক ভােব বাই’য়াহব� না এমন দল 

এসমেয় ইরােক িজহাদরত অব�ায় িছল [আনসার আল ইসলাম]। শায়খ যার�াউয়ীর বাই’য়াহর 

পর, খুরাসান েথেক েবশ িকছু আল-�াইদা সদসয্েক ইরােক পাঠােনা হয়, শায়খ যার�াউয়ীেক 

িবিভ� ভােব সহেযািগতা করার জনয্। যার মেধয্ শায়খ আবু হামযা আল মুহািজর রািহমাহু�াহ, 

এবং শায়খ আবু সুলাইমান আল উতায়বী অনয্তম। পরবতর্ীেত শায়খ উসামার পরামেশর্ AQI েক 

িবলু� েঘাষণা কের মুজােহদীন শূরা কাউি�ল গঠন করা হয়। পরবতর্ীেত এিট দাওলাতুল 

ইসলািময়য্াহ িফল ইরােক রূপ েনয়। 

শায়খ যার�াউয়ীর মৃতুয্র পর, দাওলাতুল ইসলািময়য্াহ িফল ইরাক নামক ইমারাহর েঘাষণা েদয়া 

হয়, শায়খ উসামার সােথ আেলাচনা না কের এবং তার স�িত ছাড়াই। শায়খ উসামা এই 

েঘাষণার কথা জানেত পােরন িমিডয়ার মাধয্েম। িতিন তখন এক িচিঠেত জানান, যিদ ইমারাহ 

েঘাষণার আেগ তার কােছ অনুমিত চাওয়া হেতা, তেব িতিন কক্ষেনাই তােত স�িত িদেতন না, 

কারণ ময়দােনর বা�ব পিরি�িত ইমারাহ েঘাষণার উপযু� িছল না। তেব েযেহতু একবার েঘাষণা 

েদয়া হেয় েগেছ তাই েকান রকম িবেভদ েযন সৃি� না হয় এবং মুজািহিদেনর ভাবমূিতর্ েযন না 

ন� হয়, েসকারেণ িতিন রা� েঘাষণার �ীকৃিত িদে�ন। সতয্বাদী শায়খ আইমান আল-যাওয়ািহির 

এই কথার �পেক্ষ িবিভ� যুি� �মাণ উপ�াপন কেরেছন। ইমারাহ গঠন এবং তােত শায়খ 

উসামার আপি� সং�া� এই পেয়�িট গুর�পূণর্ এবং আমরা পরবতর্ীেত এই িবষেয় আেলাচনা 

করেবা। 

আল-�াইদা ইরাকেক িবলু� কের মুজািহিদন শূরা কাউি�ল গঠেনর উে�শয্ িছল ইরােকর 

িজহাদেক আল-�াইদার িজহাদ িহেসেব িচি�ত করার পিরবেতর্, ইরাকী জনগণ এবং উ�াহর 

িজহাদ িহেসেব িচি�ত করা। একারেণই যখন দাওলাতুল ইসলািময়য্া িফল ইরাক গিঠত হয়, তখন 

শায়খ উসামার কােছ শায়খ আবু উমার আল বাগদািদ বাই’য়াহ �দান করেলও, িমিডয়ােত এই 

বাই’য়াহর কথা �কাশ করা হয় িন। শায়খ আইমান, শায়খ আল-মাকিদিস, এবং শায়খ আবু 

�াতাদা সহ আেরা অেনেক এই বাই’য়াহর সতয্তা িনি�ত কেরেছন। জামাতুল বাগদািদর পক্ষ 

েথেক অেনক সময় বলা হয় আবু উমার আল বাগদাদী এবং আবু বাকর আল বাগদাদীর কখেনা 

শায়খ উসামা এবং পরবতর্ীেত শায়খ আইমােনর কােছ বাই’য়াহ িছল না। িক� এটা িনজর্লা 
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িমথয্াচার ছাড়া আর িকছুই না। িমথয্াবািদ আদনানীও এক সময় এ সতয্ �ীকার কেরেছ, যিদও 

েস এই বাই’য়াহর হাসয্কর বয্াখয্া িদেয়েছ। 

আল �াইদা ইরােকর িকছু যু� েকৗশেলর সমােলাচনা শায়খ উসামা শুরু েথেকই কের 

আসিছেলন। যার মেধয্ িতনিট মূল সমােলাচনা িছলঃ ১) িশরে�েদর িভিডও �কাশ, ২) িশ’আেদর 

উপাসনালয়, মােকর্ট ইতয্ািদ জায়গায় িনিবর্চাের হামলা এবং ৩) সাধারণ মুসিলম, যােদর মেধয্ 

অেনক িবদ’আ, েগামরািহ এবং অজ্ঞতা আেছ, তােদর �িত অিত কেঠারতার কারেণ িজহাদেক 

সাধারণ জনগণ েথেক িবি�� কের েফলা। এই বয্াপাের শায়খ উসামার িনেদর্েশ শায়খ আইমান, 

েবশ কেয়কবার শায়খ যার�াউয়ীেক িচিঠ েলেখন। শায়খ উসামার �� িনেদর্শ িছল অয্ােমিরকােক 

আ�মেণর মূল েফাকাস বানােনা। িক� শায়খ যার�াউয়ী িস�া� েনন, িশ’আেদর আ�মেণর 

মাধয্েম িজহাদেক একিট িশ’আ িবেরাধী রূপ েদয়া। এর ফেল িশ’আরা যখন আ�মণ চালােব, 

সুি�রা বাধয্ হেয়ই শায়খ যার�াউয়ীেক সমথর্ন েদেব। িকছু সমেয়র জনয্ এই প�িত সাফলয্ পায়। 

িক� দাওলাতুল ইরাক গঠেনর পর, আনবােরর েগা�গুেলার সােথ দাওলাহ িবেরােধ জিড়েয় পেড়, 

িজহাদ জনসমথর্ন হািরেয় েফেল, এবং অয্ােমিরকা এটা সুচারু ভােব িনেজর �ােথর্ বয্বহার কের। 

মূলত আল �াইদা ইরাক এবং পরবতর্ীেত দাউলাতুল ইরােকর নীিত িছল অেনকটা “একলা চেলা 

ের” ধরেণর। তারা সবর্দা অিধক েশারেগাল হয় - আক্ষিরক এবং িমিডয়াগত ভােব – এমন 

অপােরশান এবং েঘাষণার িদেক অনুর� িছল, এবং তাৎক্ষিণক িবজয়েক দীঘর্েময়াদী িবজেয়র 

উপের �াধানয্ িদেতা। এছাড়া এ��ুিসভিল সামিরক টােগর্েট হামলার পিরবেতর্ েবসামিরক “সফট 

টােগর্েট” হামলা করার �িত তােদর আ�হ েবিশ িছল। আর তারা ঢালাওভােব মুসিলম জনেগা�ীর 

�িত অতয্� কেঠার িছল যা তাঁেদরেক সাধারণ মুসিলম জনেগা�ী েথেক িবি�� কের েফেল। 

পরবতর্ীেত জামাতুল বাগদাদী এই সবগুেলা ৈবিশ�য্েক �হণ কের এবং এগুেলার তী�তা বহুগুেণ 

বািড়েয় েদয়। আর েয িতনিট সমােলাচনা শায়খ উসামা কেরিছেলন, েসগুেলা বয্াপকভােব তারা 

�হণ কেরেছ। একারেণ আল-আদনানী যিদও একজন িমথয্াবাদী, িক� যখন েস বেলিছল “ এ 

আমােদর মানহাজ নয়” তখন েস সতয্ই বেলিছল। ওয়া�ািহ – িন�য় উসামার মানহাজ আর আল 

বাগদাদীর মানহাজ এক না। িন�য় তানজীম আল-�াইদাতুল িজহাদ আর জামাতুল বাগদাদীর 

মানহাজ এক না। উসামা এবং তানজীম আল-�াইদাতুল িজহােদর উে�শয্ সাধারণ মুসিলম 

জনগেণর মেধয্ িজহােদর জনয্ সমথর্ন সৃি� করা এবং উ�াহেক িজহােদর সােথ স�ৃ� করা। 

আর জামাতুল বাগদাদীর উে�শয্ হল, উ�াহেক তাকিফর করা এবং িজহাদ েথেক িবি�� করা। 

হয় আমােদর সােথ, অথবা আমেদর িবরুে� – বুেশর এই মানহাজই হল আল-বাগদাদীর 

জামা’আর মানহাজ।  
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AQAP: 

আনু�ািনক ভােব AQAP গিঠত হয় ২০০৯ সােল, আল-�াইদা ইন ইেয়েমন এবং আল-�াইদা ইন 

িবলাদুল হারামাইন এর একীভূতীকরেনর মাধয্েম। শায়খ ইউসুফ আল উয়াইরী রািহমাহু�াহ 

েনতৃে� ২০০১ এর পর িবলাদুল হারামাইন এবং ইেয়েমেন আল-�াইদার িকছু সি�য় েসল গেড় 

ওেঠ, পরবতর্ীেত এগুেলাই একীভূত হেয় AQAP গঠন কের। AQAP এর �থম আমীর িছেলন 

শায়খ আবু বাসীর নািসর আল-উহায়শী রািহমাহু�াহ, িযিন তানজীম আল-�াইদার নােয়েব 

আমীরও িছেলন। বতর্মােন AQAP এর আমীর হেলন শায়খ আবু হুরায়রা �ািসম আর-রাইিম 

হািফযাহু�াহ। িবিশ� শায়খ এবং আমােদর সবার ি�য়, ইমাম আনওয়ার আল-আওলাি� 

রািহমাহু�াহ িছেলন AQAP এর সদসয্। তেব িতিন এর আমীর িছেলন না। শায়খ নািসর আল 

উহায়শী, শায়খ উসামার কােছ একিট িচিঠ িলেখ শায়খ আওলাকীেক AQAP এর আমীর বানােনার 

��াব েদন, িক� শায়খ উসামা বেলন, শায়খ আওলাকীর বয্াপাের অেনক �শংসা এবং উ�ম 

কথা তার কােন এেসেছ, যিদ আ�াহ্ স্ুেযাগ েদন িতিন শায়খ আওলাকীর সােথ মুেখামুিখ কথা 

বলেত আ�হী, িক� আমীর বানােনার বয্াপাের িস�া� েনয়ার আেগ িতিন শায়খ আওলাকী-েক 

আেরা পযর্েবক্ষন করার পক্ষপাতী [সূ� অয্ােবাটাবাদ ডকুেম�স]। 

এখান েথেক তানজীম আল-�াইদার েনতৃ� িনবর্াচেনর েক্ষে� িক রকম শ� এবং অনমনীয় িনয়ম 

গৃহীত হয়, তার একিট উদাহরণ পাওয়া যায়। শায়খ আওলাকীর বয্াপাের শায়খ উসামার েকান 

িবেশষ সে�হ িছল না। না তার েযাগয্তা স�েকর্ উমারাহেদর মেধয্ সে�হ িছল। িক� েযেহতু 

শায়খ আওলাকী িছেলন ময়দােনর িজহােদ তুলনামূলকভােব নতুন, তাই শায়খ উসামা, শায়খ 

আওলাকীেক তখিন আমীর না বািনেয়, শায়খ নািসর আল উহায়শীেক আমীর পেদ থাকার িনেদর্শ 

েদন। এখান েথেক আমােদর ভাইেদর িশক্ষা �হেণর বয্াপার আেছ। শুধুমা� বয্ি�গত েযাগয্তাই 

যিদ একমা� মাপকািঠ হেতা তাহেল শায়খ আওলািকেক আমীর না বানােনার েকান কারণ 

আপাতদৃি�েত পাওয়া যায় না। িক� বয্ি�গত েযাগয্তা থাকাই যেথ� না। �েয়াজন অিভজ্ঞতা, 

িন�া, অধয্াবসায়, আনুগতয্ েমেন কাজ করার উপেযাগী মানিসকতা, তাযিকয়য্াহ এবং কােজর 

মাধয্েম িনেজেক �মাণ করা। আমােদর েদেশ েযাগয্ ভাইেদর অভাব েনই আলহামদুিললাহ- িক� 

দুঃখজনক ভােব আমরা েদিখ, আনুগতয্ েমেন কাজ করার েলােকর অভাব। আমােদর এ বয্াপারটা 

ভােলা ভােব মাথায় ঢুিকেয় েনয়া উিচৎ েয, আমােদর যার েয েযাগয্তাই থাকুক না েকন, আমরা 

সবাই হলাম আ�াহ ও তার রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর নগনয্ ৈসনয্মা�। আমােদর চারপােশর বলেয়র 

ে�িক্ষেত হয়েতা আমােদর িনেজেদর অেনক েযাগয্ মেন করিছ, িক� আমােদর েখয়াল রাখা উিচৎ, 
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এই তানজীম পিরচািলত হে� িব�বয্াপী িজহাদ চািলেয় আসা, িবিভ� তানজীেমর সব চাইেত 

েমধাবী, অিভজ্ঞ এবং িবচক্ষণ উমারাহ এবং উলামার �ারা, যারা চার-পাঁচ দশক ধের ময়দােন 

িজহাদ কের আসেছন। অতএব, চারপােশর মানুেষর মাপকািঠেত িনেজর েযাগয্তা না েমেপ 

আমােদর উিচৎ এই মানুষগুেলার তুলনায়, আমার বা আপনার সামিরক িকংবা েকৗশলগত মতামত 

বা পিরক�নার ওজন কতটুকু, তা মাপা। একইসােথ আমােদর এটাও �রণ করা উিচৎ, আমােদর 

অেনক আপাতদৃি�েত েযাগয্ ভাইেদর কথা AQAP এর ময্াগািজন ই�পায়াের আেসিন। আমােদর 

অেনক আপাতদৃি�েত িবচক্ষণ ভাইেদর কথা আল-নুসরার ভাইেদর মেধয্ আেলািচত হয় িন। বরং 

ই�পায়াের কথা বলা হয় আমােদর েসসব নাম না জানা ভাইেদর কথা, যারা শুেনেছন এবং 

েমেনেছন, এবং আ�াহ্ তােদর মাধয্েম আ�াহর শ� এবং আমােদর শ� অিভিজৎ, িনলয়, 

ওয়ািশকুরেদর হতয্া কেরেছন। AQAP এর স�ািনত শায়খ, আমােদর অনলাইেন েলখােলিখর 

কারেন তুমুল জনি�য় েকান ভাইেয়র মেতা হবার ইে� বয্� কেরন িন, বরং িতিন ইে� বয্� 

কেরেছন, আফেসাস কেরেছন, ফয়সাল িবন নাইম �ীপ, িজকরু�াহ আর আিরফুেলর মেতা হবার 

জনয্। আ�াহ্ আমােদর সকলেক এই িবষয়িট িনেয় গভীরভােব িচ�া করার এবং অনুধাবন করার 

তাউফী� দান করুন। 

িফের যাই AQAP-র কথায়। আল-�াইদা ইন ইরােকর ভুল েথেক �া� িশক্ষা ইেয়েমেন �েয়াগ 

করা হয়। ২০১১ সােলর গৃহযুে�র সময় আল-�াইদা ইন ইেয়েমন আেদন �েদেশর িবশাল অংশ 

িনেজেদর িনয়�েণ আনেত সক্ষম হয়, এবং েসখােন শারীয়াহর শাসন �িত�া কের। তেব এই 

কাজগুেলা আল-�াইদার বয্ানােরর পিরবেতর্ আনসার আশ-শারীয়াহর বয্ানাের করা হয়। যখন 

েদখা েগল মুরতাদ ও কািফররা বয্াপকভােব আেদেন হামলা চালােত যাে�, যার ফেল সাধারণ 

মুসিলমেদর ক্ষয়ক্ষিত হেব, তখন আনসার আল-শারীয়াহ আেদেনর িনয়�ন েছেড় েদয়। এছাড়া 

২০১৫েত আল-�াইদা মুকা�া দখল কের েনয়। মুকা�ার মূল বয্াংক েথেক �ােক কের টাকা 

উিঠেয় িনেয় আল-�াইদা মুসিলম জনগেণর মেধয্ িবতরণ কের। যখন বয্াপক বনয্া েদখা েদয়, 

তখন সরকাির িবশাল িবশাল অিফস এবং গভনর্রেদর রাজকীয় বাসভবনগুেলােক আল-�াইদা 

সাধারণ মুসিলম জনগেণর আ�েয়র জনয্ উ�ু� কের েদয়। মুকা�ােতও আল-�াইদা িনয়�ণ 

�হেণর পর, সরাসির িনেজেদর িনয়�েণ না েরেখ, শাসনভার Sons of 

Hadhramaut/হাদরামাউেতর স�ােনরা নােম একিট েকায়ািলশেনর কােছ অপর্ণ কের। ২০১১ 

সােল এবং পরবতর্ীেত ২০১৪ সােল েবশ কেয়কবার ইেয়েমেন ইমারাহ েঘাষণার গুজব েশানা 

েগেলও আনু�ািনক ভােব কখেনাই এরকম িকছু বলা হয় িন। বরং আল –�াইদা ইেয়েমেনর পক্ষ 

েথেক বারবার বলা হেয়েছ তারা একিট েগিরলা দল, মুসিলমেদর অ�ভুর্� একিট দল, অনয্ 
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মুসিলমেদর উপর তােদর ে��� েনই এবং তারা তােদর িনয়�নাধীন অ�েল সাধয্মেতা শারীয়াহ 

�িত�ার েচ�া চালায়। 

এসব েকৗশেলর ফেল আল-�াইদা ইেয়েমেন, িবেশষ কের দিক্ষণ ইেয়েমেন বয্াপক জনসমথর্ন 

উপেভাগ কের। আনসার আশ-শারীয়াহর িবরুে� আেমিরকার হামলােক সাধারণ জনগণ িনেজেদর 

উপর হামলা বেলই গণয্ কের। একই সােথ এটাও লক্ষণীয়, আর সব আল-�াইদা শাখার মেধয্ 

ইেয়েমেনর শাখািটই আেমিরকার উপর হামলা পিরচালনার েক্ষে� সবেচেয় এিগেয় আেছ। এ 
েথেক এ সেতয্রই �মাণ েমেল, সাধারণ মুসিলম জনগেণর সমথর্নপু� একিট ি�িতশীল ঘাঁিট 

পি�মা েদশগুেলােত, িবেশষ কের আেমিরকােত হামলা চালােনার জনয্ অতয্� গুর�পূণর্। 

ইেয়েমেনর এই শাখার বয্াপাের আেরকিট গুর�পূণর্ তথয্ হল, রাসূলু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص হািদেস বিণর্ত আদান-

আবইয়ােনর ১২,০০০ ৈসেনয্র বািহনী ৈতিরর কাজ এই দল কের যাে�। 

 

জাবহাত আল-নুসরাঃ 

আল-�াইদা ইন ইরােকর ভুলগুেলার পুনরাবৃি� েযন না ঘেট, েস বয্াপাের আ�িলক শাখাগুেলােক 

সতকর্ করার বয্াপাের বারবার শায়খ উসামা তৎকালীন নােয়েব আমীর শায়খ আিতয়াতু�াহ আল-

িলি�র কােছ িচিঠ পাঠান। িতিন বারবার আ�িলক শাখাগুেলার জনয্ একিট িলিখত িদকিনেদর্শনা 

বা গাইডলাইন ৈতিরর তাগাদা েদন। এরই ফল�িতেত ২০১৩ সােল �কািশত হয় হাকীম আল 

উ�াহ আশ-শায়খ আইমান আল-যাওয়ািহির িলিখত ‘িজহােদর সাধারণ িনেদর্শনাবলী’। এই 

েফারােমর ভাইরা িনি�ত ভােবই এই েলখার সােথ পিরিচত। যােদর এখেনা পড়ার সুেযাগ হয় িন 

তারা অবশয্ই এটা পেড় েনেবন, এবং আ�� করেবন। 

এই েলখােত হামলার টােগর্ট িনধর্ারণ এবং দাওয়াহর বয্াপাের িকছু মূলনীিত তুেল ধরা হেয়েছ যার 

অনুসরণ �ানীয় পিরসর এবং আ�জর্ািতক পিরসর, উভয় েক্ষে� �েয়াজন। এ িদক িনেদর্শনায়, 

আ�জর্ািতক ভােব হামলা, অথর্াৎ অয্ােমিরকান টােগর্েট হামলা, িকংবা মুজািহিদেনর িবরুে� যু�রত 

অনয্ েকান পি�মা টােগর্েট হামলা আর �ানীয় িজহােদর েক্ষে� হামলার জনয্ লক্ষয্ব� িনধর্ারেণর 

জনয্ িকছু মুলয্বান এবং েমৗিলক পাথর্কয্ করা হেয়েছ। সহজ ভাষায় বলেত েগেল হারিব কুফফার, 

িবেশষ কের অয্ােমিরকার, সামিরক-েবসামিরক েযেকান টােগর্েট হামলা করা উৎসািহত করা 

হেয়েছ। হেত পাের েসটা েবা�ন হামলার মেতা “সফট টােগর্েট”, িকংবা েফাটর্ হুেড িনদাল 

হাসােনর হামলার মত সামিরক টােগর্েট। ই�পায়ার ময্াগািজেনর মাধয্েমও এ বাতর্া বয্� করা 

হেয়েছ। অনয্িদেক মুসিলম ভূখ�গুেলােত অবি�ত কুফফারেদর িবরুে� হামলার েক্ষে� িকংবা 
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তাগুেতর েসনােদর িবরুে� হামলার েক্ষে� সফট টােগর্ট এিড়েয় েযেত বলা হেয়েছ যােত কের 

এেত মুসিলমেদর েকান ক্ষয়ক্ষিত না হয়। এ কারেণ পয্ািরেস জামাতুল বাগদাদীর হামলার েকৗশল 

িবেরািধতা আমরা কির না, বরং �শংসা কির। িক� জাকাতর্া িকংবা ই�ানবুেল েবামা হামলার 

েকৗশলগত সমথর্ন আমরা কির না। বাংলােদেশর ে�ক্ষাপেট আপিন বয্াপারটা এভােব িচ�া করেত 

পােরন, অিভিজৎ জনস�ুেখ কুিপেয় মারা আমরা সমথর্ন কির, িক� যিদ অিভিজৎেক মারার জনয্ 

বইেমলােত েবামা হামলা হেতা তেব েকৗশলগত িদক েথেক তা সমথর্নেযাগয্ না, কারণ এেত কের 

সাধারণ জনগণ ক্ষিত�� হেব। 

এ গাইডলাইেনর সবেচেয় সুচারু বা�বায়ন আমরা েদিখ তানজীম আল-�াইদা িফল িবলাদ আশ- 

শাম বা জাবহাত আল-নুসরার কােজর মেধয্। 

আনু�ািনক ভােব জাবহাত আল নুসরার কাযর্�েমর শুরু ২০১২ সােল। িসিরয়ােত বাশার িবেরাধী 

িজহাদ শুরুর পর, শায়খ আইমান আল যাওয়ািহিরর িনেদর্েশ আবু বাকর আল-বাগদািদ, শায়খ 

আল ফািতহ আবু মুহা�াদ আল জাওলানী সহ কেয়কজনেক িসিরয়ােত পাঠান িসিরয়ােত আল-

�াইদার একিট শাখা গেড় েতালার জনয্। শায়খ আল জাওলানী সহ েমাট ছয়জন বয্ি�র অ�া� 

�েচ�ায় গেড় ওেঠ জাবহাত আল-নুসরা। বাগদাদীর পক্ষ েথেক জাবহাত আল নুসরার জনয্ 

সাহাযয্ িছল �থম িদেকর আিথর্ক সাহােযয্র মেধয্ই সীমাব�। অ� িদেনর মেধয্ই আসােদর 

িবরুে� সবেচেয় কাযর্কর, দুঃসাহসী এবং সামিরক ভােব দক্ষ বািহনী িহেসেব জাবহাত আল নুসরা 

পিরিচত হেয় ওেঠ। ২০১৩ সােল আবু বাকর আল বাগদাদী দাওলাতুল ইসলািময়য্াহ িফল 

ইরাকেক দাওয়ালাতুল ইসলািময়য্াহ িফল ইরাক আশ-শােমর রূপা�েরর েঘাষণা েদন। শায়খ 

জাওলানী এই েঘাষণার িবেরািধতা কেরন-এ ধরেণর িস�া� শােমর িজহােদর জনয্ অতয্� 

ক্ষিতকর হেব, এই যুি�েত। িতিন বেলন, েযেহতু তার এবং বাগদাদী দুজেনরই আমীর শায়খ 

আইমান, তাই িতিন এই িস�াে�র ভার তার উপর অপর্ণ করেছন। িতিন েয িস�া� েদেবন 

েসটাই শায়খ জাওলানী েমেন েনেবন। এর আগ পযর্� জাবহাত আল নুসরাহর আল-�াইদার সােথ 

স�ৃ�তার কথা েগাপন রাখা হেয়িছল। বাগদাদীও শায়খ আইমােনর কােছ একিট িচিঠ েলেখ, 

এবং শায়খ জাওলানীর বয্াপাের অিভেযাগ কের িবচােরর দািয়� শায়খ আইমােনর উপর নয্� 

কের। পরবতর্ীেত শায়খ আইমান শায়খ জাওলানীর পেক্ষ রায় েদন, িনেজর পেক্ষ িস�া� না 

যাওয়ায় বাগদাদী তার আমীেরর অবাধয্ হয় এবং বাইয়াহ ভ� কের।  

জাবহাত আল নুসরা শুরু েথেক “িজহােদর সাধারণ িদকিনেদর্শনা” েমেন চলার েচ�া কের। এর 

ফেল তারা িসিরয়ান জনগেণর মেধয্ বয্াপক সমথর্ন অজর্ন কের। শােমর সাধারণ জনগণ জাবহাত 

আল নুসরােক িনেজেদর অিবে�দয্ অংশ মেন কের। সম� িব� েথেক জাবহাত আল নুসরার 
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সােথ স�কর্ে�েদর জনয্ চাপ �েয়াগ করা সে�ও, �কৃত ভােব ইসলােমর জনয্ লড়াই করেছ 

এমন েকান জামা’আ আল-নুসরার সােথ স�কর্ে�েদ রািজ হয় িন। আল-নুসরা গভীরভােব 

শােমর জনগণ এবং শােমর িজহােদর মেধয্ িনেজেদর ে�ািথত করেত সক্ষম হেয়েছ। েযকারেন 

বাশার-ইরান-িহযবু�াত-রািশয়া-অয্ােমিরকা সব পক্ষই মূল হুমিক মেন কের জাবহাতেক। এর 

�মাণ হল, অেনক েক্ষে�ই বাশােরর েসনাদল এবং জামাতুল বাগদাদীর েসনারা পাশপািশ অব�ান 

কেরেছ (েযমন হাসাকাহ) িক� এেক অপরেক আ�মণ কের িন। অেনক েক্ষে�ই দুই িদক েথেক 

বাশার/িহযবু�াত এবং জামাতুল বাগদাদী জাবহাত আল নুসরােক আ�মণ কেরেছ (েযমন 

�ালামুন, এবং েদইর আয যুর)। এবং অেনক েক্ষে�ই েদখা েগেছ রািশয়ান েজট জাবহােতর 

উপর েবামা েফলেছ আর দুই িদক েথেক বাশার-বাগদাদীর েসনা আ�মণ করেছ (েযমন 

আেলে�া।)। েকন রািশয়া-ইরান-িহযবু�াত-বাশার-অয্ােমিরকা জাবহাতেক মূল হুমিক মেন কের 

িক� িমিডয়ােত �মাগত জামাতুল বাগদাদীর িবরুে� আ�মেণর কথা বেল? এর েপছেন েবশ 

িকছু কারণ আেছ। 

- জামাতুল বাগদাদীর েকান আ�িলক বা আ�জর্ািতক দীঘর্েময়ািদ রাজৈনিতক ভিবষয্ৎ েনই। িক� 

শােম যিদ েকান সমেঝাতায় আসেত হয় তাহেল আল-নুসরােক বাইের রাখা যােব না। তাই যিদ 

তােদরেক িনি�� করা যায় তাহেল কািফর ও রািফ�ােদর মনমেতা এক সমেঝাতা করা স�ব, যা 

আল-নুসরা িটেক থাকেল স�ব না। 

- যারা বাশােরর িবরুে� যু� করেছ, জামাতুল বাগদাদী তােদরেক আ�মণ করেছ এবং হতয্া 

করেছ। সুতরাং এেক্ষে� জামাতুল বাগদাদী বাশােরর কাজেক সহজ কের িদে�। বাশার িবেরাধী 

িজহাদেক িবভ� করেছ। জামাতুল বাগদাদীর কারেণ আেগ েয দলগুেলা তােদর সবগুেলা ব�ুেকর 

নল বাশােরর িদেক ঘুিড়েয় েরেখিছল তারা এখন অেধর্ক নল িনেজেদর আ�রক্ষার জনয্ই 

বাগদাদীর িদেক ঘুরােত বাধয্ হে�। এছাড়া এমন সব উ� পযর্ােয়র মুজািহদ েনতােক বাগদাদীর 

েসনারা খঁুেজ খঁুেজ হতয্া করেছ, যােদর নাগাল বাশােরর েসনারা পাি�েলা না। বাগদাদীর িটেক 

থাকার অথর্ বাশােরর িবেরাধীেদর শি�ক্ষয় হওয়া। 

- অনয্িদেক বাগদাদীর দেলর পেক্ষ ৈবি�ক বা আ�িলক, এমনিক িসিরয়ার জনগেণর, এবং 

বাগদাদীর িনয়�নাধীন অ�েলর মুসিলমেদরই েকান সমথর্ন েনই। তাই একবার সব বাশারিবেরাধী 

দল িনি�� হেয় েগেল, বাগদাদীর দেলর িবরুে� সবর্া�ক যু� কের তােদর মুেছ েফলা কিঠন 

িকছু না। িক� জাবহাত িসিরয়ার সব দলেক বাশােরর িবরুে� একি�ত করেত চায়। তােদর 

আেছ বয্াপক জনসমথর্ন এবং আ�জর্ািতকভােব মুসিলমেদর সমথর্ন। একারেণ তােদর সরােনা 

অিধক লাভজনক। 
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- িসিরয়ােত জামাতুল বাগদাদীর েচইন অফ কমা� হল মূলত ইরািকেদর �ারা গিঠত। যােদর 

িসিরয়ার জনগণ এবং সমােজর সােথ গভীর স�কর্ েনই। একারেণ তােদর িসিরয়া েথেক উপের 

েফলা সহজ। 

- জামাতুল বাগদাদীর ক্ষমতা �পাগয্া�া িনভর্র, ফুিলেয় ফাঁিপেয় �চার করা। তােদর অধীেন থাকা 

অিধকাংশ অ�ল হল জনিবরল মরুভূিম। আর জাবহােতর েকৗশল হল তােদর ভূিমকা এবং 

ক্ষমতা েছাট কের েদখােনা। তারা এমন সব জায়গা িনয়�ন কের েযগুেলা েকৗশলগত ভােব 

গুরু�পূণর্, েযমন ইদিলব।  

- জামাতুল বাগদাদী একসােথ সবার িবরুে� যু� শুরু কের বেস আেছ। িক� আল-নুসরা 

েকৗশলগত কারেণ একিট, একিট কের শ� িনধেনর নীিত �হণ কেরেছ। আর স্ুেযােগর 

স�য্বহার করেছ। েযমন জামাল মারুেফর েসকুয্লার SRF এর িবরুে� জামাতুল বাগদাদী অেনক 

হাকডাক কেরেছ িক� তােদর িনি�� করেত পাের িন। আর নুসরা তােদর বয্াপাের চুপ েথেকেছ, 

িক� স্ুেযাগ পাওয়া মা�ই, SRF েক িনি�� কের িদেয়েছ। এবং এ কােজর পর জনগেণর 

সমথর্নও েপেয়েছ। একই ঘটনা ঘেটেছ হারকাত হাযেমর বয্াপােরও। একারেণ শােম পি�মা 

পিরকলনা বা�বায়েনর জনয্ সবেচেয় বড় হুমিক আল-নুসরা।  

- জামাতুল বাগদাদী দমেনর কথা বেল িসিরয়া আ�মণ করার পিলিস পি�মােদর েগলােনা যতটা 

সহজ, জাবহাত আল নুসরােক আ�মণ করার কথা বেল তা করা অেতাটা সহজ না।  

জাবহাত আল-নুসরার সবেচেয় বড় সফলতা হল িনেজেদরেক স�ূণর্ভােব িসিরয়ার সমাজ এবং 

শােমর িজহােদর মেধয্ ে�ািথত করেত সক্ষম হওয়া। আর এটা স�ব হেয়েছ মূলত এই সাধারণ 

িদকিনেদর্শনা অনুসরেণর মাধয্েম। ২০১৪ সােল একিট িলকড অিডও বাতর্ায় শােম একিট স�াবয্ 

ইমারাহ �িত�ার বয্াপাের িকছু ইি�তপূণর্ কথা শায়খ জাওলানীর মুখ েথেক েশানা যায়। িক� 

পরবতর্ীেত জাবহাত আল নুসরার পক্ষ েথেক েঘাষণা করা হয়, এই মুহূেতর্ েকান ইমারাহ েঘাষণার 

পিরক�না তােদর েনই। 

 

েগিরলা যুে�র দুিট প�িতঃ 

AQAP, জাবহাত আল নুসরা এবং জামাতুল বাগদাদীর েকৗশেলর িদেক তাকােল েগিরলা যুে�র 

দুিট মেডেলর উদাহরণ েদখা যায়। �থমিট হল, জনসমথর্ন েকি�ক েগিরলা যু�। এই েগিরলা 

যুে� সামিরক শি�র েচেয় রাজৈনিতক শি�েক, জনেগা�ীর মেধয্ িনেজেদর ে�ািথত করােক েবশী 

গুরু� েদয়া হয়। এেক মাওই� েগিরলা ডকি�নও বলা হয়। আধুিনক কােল যতগুেলা েগিরলা 
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যু� সফল হেয়েছ, মাও েস তুং কৃষক বািহনী েথেক শুরু কের, িভেয়তনােমর িভেয়তকং, রািশয়ার 

িবরুে� আফগান িজহাদ, অয্ােমিরকার িবরুে� আফগান িজহাদ – এই সব গুেলােতই মাওই� 

েগিরলা যুে�র নীিত অনুসৃত হেয়েছ। এ ধরেণর যুে�র একিট মূলনীিত হল জনগেণর সােথ 

েগিরলা েযা�ার গভীর স�ৃ�তা। এেক মাও েস তুং বণর্না কেরিছল এভােব – জনগণ হল পািন 

যার মেধয্ েগিরলারূপী মাছ সাঁতের েবড়ায়। একই কথা শায়খ উসামা এবং শায়খ আিতয়াতু�াহ 

আল-িলি�র কথায় বারবার ফুেট উেঠেছ। জনসমথর্ন বয্তীত মুজািহিদেনর অব�া হেব পািন ছাড়া 

মােছর মেতা, যার পেক্ষ িটেক থাকা স�ব না। এজনয্ সামিরক সক্ষমতার পাশাপািশ জনসমথর্ন 

ৈতির করা অতয্� গুরু�পূণর্, অেনক েক্ষে� তা সামিরক সক্ষমতার চাইেত েবিশ গুরু�পূণর্। 

একিট শি�শালী রাজৈনিতক িভি� (অথর্াৎ মুজািহিদেনর উে�শয্ ও লেক্ষয্র �িত জনসমথর্ন) ছাড়া 

েগিরলা েযা�ােদর �িশক্ষণ, পিরক�না এবং অপােরশান চালােনার মেতা সক্ষমতা অজর্ন দুঃসাধয্। 

সহজ ভাষায় মুজািহিদেনর কাযর্�ম সুচারু ভােব চালােনার জনয্ একিট িনরাপদ ঘাঁিট দরকার, 

েযখােন েথেক িগেয় আ�মণ চািলেয় তারা পুনরায় েসখােন িফের এেস সংগিঠত হেত পারেবন। 
চূড়া� স�ুখ যুে�র পযর্ােয় �েবশ করার আেগ, এরকম সমথর্ন ৈতিরর মাধয্েম শি�, সামথর্য্ ও 

সক্ষমতা অজর্ন করেত হেব। যারা শায়খ আ�ু�াহ আযযােমর দাওয়াহ-ইদাদ-িরবাত-ি�তােলর 

পযর্ায়�িমক মেডেলর বয্াপাের পেড়েছন, তােদর কােছ মাওই� েগিরলা ডি�েনর সােথ শায়খ 

আ�ুলাহ আযযােমর মেডেলর সাদৃশয্ পির�ার ফুেট উঠেব। এ মেডল অনুযায়ী সামিরক কাযর্�ম 

শুরুর আেগ, “জনগণেক জািগেয় েতালা এবং সংগিঠত করা”, তারপর “আভয্�রীন রাজৈনিতক 

বা আদিশর্ক ঐকয্ গঠন” অপিরহাযর্। এপযর্ােয়র পর আসেব �মা�েয় শি� বৃি� ও �সােরর 

একিট পযর্ায়, এবং তারপর আসেব চূড়া� পযর্ায়, যা হল চূড়া� স�ুখ যু� এবং শ�র �ংস। 

অথর্াৎ মাওই� মেডেলর ধাপগুেলা হে�ঃ 

১। জনগণেক জািগেয় েতালা এবং সংগিঠত করা 

২। আভয্�রীন রাজৈনিতক বা আদিশর্ক ঐকয্ গঠন 

৩। �মা�েয় চূড়া� স�ুখ যু� এবং শ�র �ংস  

আর শায়খ আ�ু�াহ আযযাম েয ধাপগুেলার কথা বেলেছনঃ  

১। দাওয়াহ 

২। ইদাদ(��িত) 

৩। িরবাত (সীমা� �িতরক্ষা) 

৪। ি�তাল 
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এখন �� আসেত পাের, েকন আমরা এক কািফেরর ৈতির মেডল অনুসরণ করেবা? এেক্ষে� 

উ�র হেব, আমরা �ীেনর েক্ষে� কািফেরর কাছ েথেক �হণ করিছ না, �হণ করিছ রণেকৗশেলর 

েক্ষে�। েখাদ রাসূলু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص এমনটা কেরিছেলন খ�েকর যুে�র সময়, যখন িতিন ملسو هيلع هللا ىلص, সালমান 

আল ফােরিস রাি�য়া�াহু আনহুর পরামেশর্ খ�ক খনন কেরিছেলন, যা িছল পারসয্বাসীর একিট 

রণেকৗশল। এছাড়া আমরা যিদ িহজরেতর পেরর সািরয়য্ার িদেক তাকাই, তাহেল েদখা যায়, 

গাযয়াতুল বদেরর আেগ ও পেরর অিধকাংশ সািরয়য্াই িছল আ�মণ ও প�াৎপসরেনর, যােক 

আধুিনক েগিরলা যুে�র ভাষায় “িহট অয্া� রান” [Hit & Run] আ�মণ বলা হয়। আেরকিট 

বহুল বয্বহৃত প�িত িছল আল-ইঘিতয়াল বা গু�হতয্ার – যার সফল বয্বহার, আলহামদুিল�াহ, 

আমরা বাংলােদেশ েদখেত পাি�। এছাড়া আমরা েদিখ আবু বািসর রাি�য়া�াহু আনহু �ুরাইেশর 

বািণজয্ কােফলার িবরুে� েয েগিরলা যু� চািলেয়িছেলন তার জনয্ িতিন একিট িনরাপদ 

ঘাঁিট/েসফ েযান এবং “িহট অয্া� রান” প�িত বয্বহার কেরিছেলন। 

আল-�াইদা কতৃর্ক এই প�িতর বয্বহার েদখা যায়, আরব বসে�র পরবতর্ী অরাজকতাপূণর্ 

রাজৈনিতক পিরি�িতেত। আরব বসে�র সময় েয অরাজকতা সৃি� হয় তার স্ুেযােগ আল-�াইদা 

এমন সব জায়গায় তােদর অব�ান পাকােপা� করার িদেক মেনািনেবশ কের েযসব অ�েল পূেবর্ 

তােদর শ� ঘাঁিট িছল না। েযমন িতউিনিসয়া, িমশর এবং িলিবয়া। এখােন উে�খয্ এসব অ�ল 

েথেক েবশ িকছু দল জামাতুল বাগদাদীেক বাই’য়াহ িদেয়েছ এটা সিতয্, তেব জামাতুল বাগদাদী 

এই দলগুেলার েকানিটই গেড় েতােলিন। বরং এ দলগুেলার সবগুেলাই িছল আল-�াইদার সােথ 

েকান না েকানভােব স�ৃ�। পরবতর্ীেত জামাতুল বাগদাদীর সাফলয্ েদেখ এবং সামিরক ও 

আিথর্ক সহায়তার আ�ােসর কারেণ িকছু দল তােদরেক বাই’য়াহ েদয়। িক� এটা অন�ীকাযর্ েয 

েখাদ ইরাক েথেক শুরু কের েয জায়গােতই জামাতুল বাগদাদীর স�সারণ ঘেটেছ েকান একিট 

জায়গােত তারা িজহােদর িফ� ৈতির কের িন। �িতিট েক্ষে�ই আল-�াইদা িফ� ৈতির কেরেছ, 

আর তার পর জামাতুল বাগদাদী েসটার স্ুেযাগ িনেয়েছ। 

এছাড়া আল-�াইদার বয্বহৃত আেরকিট েকৗশল হল েগাপেন িনেজেদর �সার ঘটােনা, বৃি�, 

িবিভ� দেলর সােথ িনেজেদর স�ৃ�তা েগাপন করা এবং একটা িনিদর্� সমেয়র আেগ িমিডয়ােত 

�চাের না যাওয়া। অনয্িদেক জামাতুল বাগদাদীর আচরণ স�ূণর্ িভ�। আল-�াইদা চায় সবাইেক 

েবাঝােত েয, তারা েকাথাও েনই। জামাতুল বগাদাদী চায় সবাইেক েবাঝােত েয, তারা সব 

জায়গায় আেছ। িবিভ� দেলর সােথ স�ৃ�তা েগাপন করার বয্াপাের শায়খ উসামার যুি� িছল- 

যখনই আল-�াইদার সােথ েকান দেলর স�ৃ�তার �কাশ পায় তখনই তােদর িবরুে� 

কুফফােরর আ�মণ েবেড় যায়। এ কারেণ এটা েগাপন রাখাই উ�ম। 
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েগিরলা যুে�র অনয্ প�িতিটেক বলা হয় েফােকাই� ডি�ন। এ প�িতর �ব�া হল েচ 

গুেয়ভারা। এ প�িতেত ধের েনওয়া সফল েগিরলা যু� পিরচালনার জনয্ েয জনসমথর্ন �েয়াজন 

তা সিহংসতার মাধয্েমই ৈতির করা স�ব। গুেয়ভারা মাও েস তুং-এর মেডলেক মূলত উলেট েদয় 

এবং এই মত �চার কের, যখন �িতপেক্ষর িবরুে� শি��েয়াগ করা হেব, সিহংসতা চালােনা 

হেব তখন আপনাআপিন মানুেষর মেধয্ িব�ব-িবে�াহ-জাগরন সৃি� হেব। জামাতুল বাগদাদী এই 

প�িতিট অনুসরণ কেরেছ। তারা সমথর্ন সৃি�র জনয্ বয্াপকভােব সিহংসতার বয্বহাের িব�াসী, যা 

তােদর হিলউড ধাঁেচর হরর িফ� ধরেণর িভিডও গুেলা েথেক �িতভাত হয়। মজার বয্াপার হল, 

সমাজতাি�ক িচ�াধারায় উ�ীিবত ইরািক বা’থ পািটর্ও এই েফােকাই� মেডেল িব�াসী িছল। 

জামাতুল বাগদাদীর দীঘর্েময়াদী সাফেলয্র পিরবেতর্ ��েময়াদী সাফলয্েক গুরু� েদয়, যিদ এই 

��েময়াদী সাফলয্েক িমিডয়া �পাগয্া�ার কােজ লাগােনা যায়। েফােকাই� ধারার একমা� সফল 

�েয়াগ হেয়েছ িকউবােত। এছাড়া কে�া, বিলিভয়া, আেজর্ি�না এবং কলি�য়া সব জায়গােতই এ 

ধারা বয্থর্ হেয়েছ। একমা� কলি�য়ােত ফাকর্ এখেনা িটেক আেছ, তেব তারা আদিশর্ক েগিরলা 

বািহনীর বদেল, বতর্মােন একিট েকােকন বয্াবসায়ী িমিলিশয়ােত পিরণত হেয়েছ। 

একথা ধের েনয়া ভুল হেব েয আল-�াইদা বা জামাতুল বাগদাদী পুেরাপুির মাওই� বা 

েফােকাই� েগিরলা যুে�র মেডল অনুসরণ কের। বরং এটা বলাই অিধক সিঠক েয দুিট দলই এ 

দুেটা মেডেলর িমেশেল একিট হাইি�ড মেডল বয্বহার কের। তেব আল-�াইদার মেডল মাওই� 

মেডেলর অিধক িনকটবতর্ী, িবেশষত জনসমথর্ন েকি�ক দীঘর্েময়াদী েগিরলা যুে�র নীিত 

অনুসরেণর মাধয্েম। আর জামাতুল বাগদাদীর মেডল েফােকাই� মেডেলর অিধক িনকটবতর্ী।  

মুসিলম িবে� েগিরলা যুে� সবর্ািধক সাফলয্ অিজর্ত হেয়েছ আফগািন�ােন। সম� পি�মা িবে�র 

েসনাবািহনীর তুমুল আ�মেণর িবরুে� দীঘর্েময়াদী এক যু� কের তািলবান িটেক আেছ এবং 

িবজয় অজর্ন কেরেছ, আলহামদুিল�াহ। এই িবজেয়র েপছেন আফগান জনগেণর গভীর ও বয্াপক 

সমথর্েনর �ভাব ওতে�াতভােব জিড়ত। অনয্িদেক জামাতুল বাগদাদীর গৃহীত মেডেলর মাধয্েম 

তারা সামিয়ক সাফলয্ েপেয়েছ এটা সতয্, িক� সািবর্ক ভােব মুসিলম জনেগা�ীেক িনেজেদর সােথ 

এবং িনেজেদর আদেশর্র সােথ স�ৃ� করেত তারা বয্থর্ হেয়েছ। েখাদ ইরােকর েগা�গুেলাই 

সামিরক সক্ষমতা েশষ হবার সােথ সােথ জামাতুল বাগদাদীেক তয্াগ করেব- এটা �ায় িনি�ত 

ভােবই বলা চেল। কারণ তােদর উপর জামাতুল বাগদাদীর িনয়�ন স�ূণর্ভােব শি�র মাধয্েম 

অিজর্ত। িক� এই প�িত না দীঘর্েময়ােদ ফল�সূ, আর নাইবা এটা নাবুওয়য্ােতর মানহাজ। ইরাক 

এবং িসিরয়ােত েকৗশলগত ভােব জামাতুল বাগদাদীর সবেচেয় �শংসনীয় দুিট পদেক্ষপ হল 

েতলেক্ষ�সমূহ দখেল েনয়া এবং ইরাক ও িসিরয়ার মেধয্ েযাগেযােগর রুট িনেজেদর িনয়�েন 
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িনেয় েনয়া। �থমিটর কারেণ তারা অেথর্র একিট �ায়ী উৎস েপেয়েছ। আর ি�তীয়িটর কারেণ 

তারা ইরাক েথেক িসিরয়ােত খুব �ত েসনােদর আনা-েনয়া করেত সক্ষম হেয়েছ। িক� যখনই 

এদুিটর িনয়�ন তারা হািরেয় েফলেব, তৎক্ষণাৎ তারা একিট ইমারাহর বদেল “িহট অয্া� রান” 

প�িতর একিট আ�ার�াউ� তানজীেমর পযর্ােয় িফের যােব। যখন েসটা ঘটেব তখন ইরাকী 

েগা�গুেলা এবং িসিরয়ার েগা�গুেলা তােদর সমথর্ন েদেব না। বরং তারা তখন �িতেশাধ �হণ 

করেব। জামাতুল বাগদাদীর তখন আক্ষিরক অেথর্ই ডা�ায় েতালা মােছর মেতা অব�া হেব। 

অনয্িদেক আফগািন�ােনর েক্ষে� আমরা েদেখিছ, তািলবান েগিরলারা যখন শহরগুেলা েথেক 

প�াৎপসরন করেছ তখন তারা জনগেণর মােঝ আ�য় �হণ কেরেছ। সাধারণ মুসিলমেদর মােঝ 

িমেশ েগেছ, জনগণ তােদর আ�য় িদেয়েছ, সহায়তা িদেয়েছ এবং রক্ষা কেরেছ। তারপর তারা 

পুনরায় সংগিঠত হেয়, আ�মণ কেরেছ- এবং আ�াহর ই�ায় িবজয় অজর্ন কেরেছ।  

 

ইমারাহঃ 

লক্ষয্নীয় িবষয় হল, আল-�াইদার �িতিট শাখাই েকান না েকান সময় ইমারাহ েঘাষণার মেতা 

তাম�ীন অজর্ন করেত সক্ষম হেয়েছ। AQAP, জাবহাত আল নুসরার বয্াপাের, আমরা ইিতমেধয্ই 

আেলাচনা কেরিছ। এছাড়া AQIM এবং আল-শাবাব িবিভ� সমেয় ইমারাহ েঘাষণার পযর্ােয় 

েপৗঁেছিছল। আল-শাবােবর পক্ষ েথেক ইমারাহ েঘাষণার বয্াপাের তানজীম আল-�াইদার অনুমিতও 

চাওয়া হেয়িছল। িক� অনুেমাদন েদয়া হয় িন। তানজীেমর পক্ষ েথেক বলা হেয়েছ েয অ�েলর 

উপর তাম�ীন অিজর্ত হেয়েছ েসখােন শারীয়াহ �িত�ার, িক� আনু�ািনক ভােব ইমারাহ েঘাষণা 

না করার। এর কারণ হল, যখন আল-�াইদার পক্ষ েথেক ইমারাহ েঘাষণা করা হেব, তখন 

সাধারণ মুসিলম জনগণ এ ইমারাহেক িনেজেদর ইমারাহ মেন না কের, আল-�াইদার ইমারাহ 

মেন করেব। ইেয়েমন, েসামািলয়া, মাগিরেবর মেতা েগা�ীয় সমােজ এর ফেল অসে�াষ, চাপা 

িকংবা �কাশয্, সৃি� হবার স�াবনা থােক। শােমর েক্ষে� যিদ আল-নুসরা িনেজরাই ইমারাহ 

েঘাষণা করেতা তাহেল অনয্ানয্ দলগুেলা নুসরােক িনেজর �িতপেক্ষ মেন করা শুরু করেতা। এর 

ফেল বাশােরর িবরুে� িজহাদ ক্ষিত�� হেতা। এছাড়া আেরকিট সমসয্া হল, আনু�ািনক ভােব 

ইমারাহর েঘাষণা হেল েসটা অয্ােমিরকার হামলা এবং আ�জর্ািতকভােব অয্ােমিরকার আ�াসেনর 

পেক্ষ একিট অজুহাত িহেসেব কাজ করেতা। তৃতীয় কারণ, এবং অতয্� গুর�পূণর্ কারণ হল, 

�িতিট অ�েল, �িতিট দল েগিরলা যুে�র পযর্ােয় আেছ। তারা কখেনা তাম�ীন অজর্ন করেছ, 

আবার েকৗশলগত কারেণ িপছু হটেছ। এ অব�ায় েযেহতু ইমারাহর েঘাষণা েদয়া অনুিচত েযেহতু 

েঘাষণা না িদেয়ও শারীয়াহ �িত�া করা যাে�। কারণ আেগ আমরা েযমনটা বেলিছ, ইমারাহ 
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িকংবা িখলাফাহ শুধুমা� একিট েঘাষণা না বরং বা�বতাও। একই সােথ িনিদর্� একিট পযর্ােয়র 

ি�িতশীলতা অজর্েনর পূেবর্ ইমারাহর েঘাষণা েদয়া উিচৎ না। কারণ েঘাষণার িকছুিদন পর, েসই 

ইমারাহর নাম-গ� না থাকা, এরকম ঘটনা মুজািহিদন ও িজহাদ স�েকর্ উ�াহর সাধারণ 

মুসিলমেদর ধারনােক ন� কের। 

বাংলােদশ তথা উপমহােদেশর ে�ক্ষাপট িনেয় আেলাচনা করার ইে� িছল এই পেবর্, েলখা বড় 

হেয় যাবার কারেণ এখােনই েশষ করেত হে�। আ�াহ্ চাইেল পরবতর্ী পেবর্, এ িবষেয় আেলাচনা 

করা হেব ইন শা আ�াহ্। 

 

 

----- ----- 


